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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางองคกร
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
สํานักผูบริหาร

กรรมการผูจ ัดการ
รองกรรมการผูจ ดั การ

ฝายขาย

ฝายบริหาร

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายวิศวกรรม

ฝายผลิต

9.2

โครงสรางการจัดการ
โครงสร า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย อ ยอี ก 2 ชุ ด
ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งคณะผูบริหาร โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการจํานวนทั้งสิ้น 8 ทาน ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-นามสกุล
รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช
นายพูลพิพัฒน ตันธนสิน
นายนิพนธ จัยสิน
นายศิริพงศ บุญตาม
นายนคร พระประเสริฐ
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
นายพลรชฎ เปยถนอม
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวบุญพา รุดดิษฐ เปนเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นายพูลพิพัฒน ตันธนสิน ลงลายมือชื่อรวมกับนายนิพนธ จัยสิน หรือนายศิริพงศ บุญตาม และประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัด
ระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
2. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ
3. ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
4. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมี
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผูสอบ
บัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม
กํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ อาทิเชน การทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการเขา
รวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝายบริหาร
8. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
9. พิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจในการแตงตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน เปนตน รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทํา
ให คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจ
มีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว
10. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะ
กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขการมอบอํานาจนั้น ๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่
จะทําขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป หรือ
เปนตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว โดยอยูภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตามที่
กําหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศ อื่นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 6/2551 เมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพลรชฎ เปยถนอม*
กรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท*
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : *เปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบ
การเงินได
โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบใน
การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ
1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชีฯ
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 6 ทาน ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-นามสกุล
นายพูลพิพัฒน ตันธนสิน
นายนิพนธ จัยสิน
นายศิริพงศ บุญตาม
นายภาณุ ศรีนิเวศน
นางสาวบุญพา รุดดิษฐ
นางสาวโชติกา ชุมภูนท

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี น างสาวบุ ญ พา รุ ด ดิ ษ ฐ เป น เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห าร ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. นําเสนอเปาหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ
ใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เชน การลงทุนซื้อเครื่องจักร และ
ทรัพยสินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การซื้อวัตถุดิบเขาคลังสินคา การขายสินคา
เปนตน โดยวงเงินสําหรับแตละรายการเปนไปตามอํานาจดําเนินการที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กําหนดโครงสรางองคกรและอํานาจการบริหารองคกร และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงาน
ระดับต่ํากวาผูจัดการฝาย รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตรากําลังคนที่ไมอยูในงบประมาณประจําป
5. มีอํานาจแตงตั้งหรือวาจางที่ปรึกษาที่เกี่ยวของกับการบริหารงานภายในองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
6. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําปเพื่อ
เสนอคณะกรรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
7. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยู
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็น
สมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่
เกี่ยวของ คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
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9.2.4 เลขานุการบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมี
มติแตง ตั้งนางสาวบุญพา รุดดิษ ฐ ดํารงตําแหนงเลขานุ การบริษัทฯ เพื่อ ใหเปนไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ทั้งนี้ หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
9.2.5 ผูบริหาร
บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายนิพนธ จัยสิน
นายศิริพงศ บุญตาม
นายภาณุ ศรีนิเวศน
นางสาวบุญพา รุดดิษฐ
นางสาวโชติกา ชุมภูนท
นายเจริญศักดิ์ สารวงค
นายชาญวุฒิ มีพลอย

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายบริหาร
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายผลิต
ผูจัดการฝายวิศวกรรม

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ
2. ดํ า เนิ น การหรื อ บริ ห ารงานให เ ป น ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
3. จัดทํานโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหาร และขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ เชน การลงทุนซื้อเครื่องจักร และ
ทรัพยสินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ไดรบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั ฯ การซื้อวัตถุดิบเขาคลังสินคา การขายสินคา
เปนตน โดยวงเงินสําหรับแตละรายการเปนไปตามอํานาจดําเนินการที่ผานการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. มีอํานาจในการอนุมัติอัตรากําลังคน การจางงานและบรรจุพนักงาน และการแตงตั้งโยกยายพนักงาน
ระดับต่ํากวาผูจัดการฝายตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณากําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของแต
ละหนวยงานและตําแหนง
6. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ อย า งสม่ํ า เสมอ และมี ห น า ที่ ร ายงานผลการ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหนาในการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ
7. พิจารณาอนุมัติการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยวงเงินสําหรับแตละ
รายการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในอํานาจดําเนินการที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว

สวนที่ 2 หนา 49

บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

8. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบาย
และเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร
9. มีอํานาตแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดตางๆ เพื่อประโยชน และประสิทธิภาพการจัดการที่ดี
และโปรงใส และมีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใตการ
ควบคุมของกรรมการผูจัดการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร ซึ่ง
กรรมการผูจัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่
เห็นสมควร
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือ
บริษัทที่เกี่ยวของ กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน
บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุปไดดังนี้
ผูจัดการฝาย

รองกรรมการ
ผูจัดการ
ไมเกิน 2 ลานบาท

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการ
บริหาร
ไมเกิน 20 ลานบาท

(1) การลงทุนจากงบลงทุน (ตอ
ไมเกิน 3 ลานบาท
โครงการ)
(2) การลงทุนนอกแผนงบประมาณ
ไมเกิน 5 ลานบาท
(3) คาใชจายเกี่ยวกับทรัพยสิน
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมเกิน 3 ลานบาท
ไมเกิน 24 ลานบาท
- ซื้อเครืองจักรตามงบลงทุน
- ซื้อทรัพยสินอื่น
(4) การขายสินคาโดยกําหนดราคาตาม ไมเกิน 5 ลานบาท
ไมเกิน 10 ลานบาท ไมเกิน 50 ลานบาท
นโยบายราคา (Price List)
(5) การขายสินคาโดยกําหนดราคาต่ํา
ไมเกิน 10%
ไมเกิน 15%
> 15%
1
กวานโยบายราคา (Price List)
(6) การขอซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเขาคลัง2 ไมเกิน 1 ลานบาท ไมเกิน 5 ลานบาท ไมเกิน 10 ลานบาท
> 10 ลานบาท
(7) การขอซื้อเครื่องจักร/เครื่องมือ/
ไมเกิน 200,000
ไมเกิน 2 ลานบาท
ไมเกิน 3 ลานบาท
> 3 ลานบาท
3
อาคารสถานที่
บาท
หมายเหตุ :
1. ในการพิจารณาอนุมัติขายสินคาโดยกําหนดราคาต่ํากวานโยบายราคา (Price List) นอกเหนือจากการดําเนินการตามอํานาจที่กําหนด
ไวในขอ (5) แลว ยังตองพิจารณามูลคาการขายประกอบดวยโดยตองดําเนินการขออนุมัติจากผูมีอํานาจตามมูลคาการขายตามที่ระบุใน
ขอ (4) อีกดวย
2. บริษัทฯ พิจารณากําหนดใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติขอซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเขาคลังโดยไมจํากัดวงเงิน เนื่องจากวัตถุดิบ
หลักที่ตองสั่งซื้อ เชน เหล็กซิลิกอน และ Copper Foil เปนวัตถุดิบที่มีผูผลิตนอยรายและราคาซื้อขายอิงตามราคาตลาดโลก ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นในการพิจารณาสั่งซื้อแตละครั้งจะตองพิจารณาจากความตองการใช รวมทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของราคาวัตถุดิบเปนหลักจึงจําเปนตองอาศัยความคลองตัวและความรวดเร็วในการดําเนินการ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้น บริษัทฯ
ไดมีการรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

สวนที่ 2 หนา 50

บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

3. การลงทุนซื้อเครื่องจักรจะตองเปนไปตามกรอบการลงทุนที่ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในขั้นตอนของการดําเนินการ
นั้น ฝายที่จะทําการซื้อทรัพยสินจะตองขออนุมัติซื้อทรัพยสินตามอํานาจที่ระบุในขอ (3) สวนอํานาจในขอ (7) นั้นเปนอํานาจในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการลงนามอนุมัติในใบขอซื้อทรัพยสิน (Purchase Request)

9.3

การสรรหากรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําผานการประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะเปนผูพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม
มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงดังกลาว จากนั้นที่ประชุมผูถือหุนจะทําการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ
9.3.1 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้น ไดกําหนดไว
ในขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ใน
กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเขามารับตําแหนงใหม
ก็ได
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขา
เปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงแควาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู
6. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดว ยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.3.2 องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
อิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
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คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมดาน
อื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
นโยบายในการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ ก.ล.ต.
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ ก.ล.ต.
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ
อิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
9.3.3 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการตรวจสอบอยาง
นอย 3 ทาน โดยแตงตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรูแ ละประสบการณเพีย งพอที่จะสามารถทํ าหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งนี้ ตอ งมี
กรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือ
ของงบการเงินได
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแตละทานจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
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9.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร
9.4.1 คาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการ
ในป 2553 และงวด 3 เดือนแรกของป 2554 บริษัทฯ มีการจายคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามรายละเอียดดังนี้
(หนวย : บาท)
ชื่อ-สกุล
ป 2553
ม.ค. - มี.ค. 2554
1. รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช
70,000
10,000
2. นายพูลพิพัฒน ตันธนสิน
70,000
10,000
3. นายนิพนธ จัยสิน
70,000
10,000
4. นายศิริพงศ บุญตาม
70,000
10,000
1)
5. นายวรพงษ ศรีสันติสุข
2)
6. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
70,000
20,000
2)
7. นายพลรชฎ เปยถนอม
60,000
10,000
2)
8. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท
50,000
20,000
3)
9. นายนคร พระประเสริฐ
40,000
10,000
รวม
500,000
100,000
หมายเหตุ : 1) นายวรพงศ ศรีสันติสุข ลาออกจากการเปนกรรมการมีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2553
2) กรรมการลําดับที่ 6-8 ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย ตัวเลขที่แสดงในตารางจึงรวมคาเบี้ยประชุม
ที่ไดรับในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3) นายนคร พระประเสริฐ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2553 เมื่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2554 ดังนี้
 คณะกรรมการบริษัทฯ : ไดรับคาตอบแทนเปนจํานวนรวมไมเกิน 2,780,000 บาท แบงเปนคาเบี้ย
ประชุม จํานวนไมเกิน 570,000 บาท และคาตอบแทนประจําป จํานวนไมเกิน 2,210,000 บาท
 คณะกรรมการตรวจสอบ : ไดรับคาเบี้ยประชุมเปนจํานวนรวมไมเกิน 210,000 บาท
คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2553 และงวด 3 เดือนแรกของป 2554 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกผูบริหารจํานวน 10.57 ลานบาท
และจํานวน 4.30 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ป
2553
ม.ค. – มี.ค. 2554

จํานวนผูบริหาร
(ราย)
8
8

จํานวนเงินคาตอบแทน
(บาท)
10,565,958
4,299,900

หมายเหตุ :
- จํานวนผูบริหารในตารางนับรวมนายพูลพิพัฒน ตันธนสิน และผูบริหารที่มีรายชื่อตามรายละเอียดในขอ 9.2.5
- ในป 2553 บริษัทฯ มีผูบริหารเพิ่ม 3 ทาน ประกอบดวย นางสาวโชติกา ชุมภูนท ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินที่ไดเริ่มทํางานกับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2553 และบริษัทฯ มีการปรับโครงสรางองคกรโดยนายเจริญศักดิ์ สารวงค และนายชาญวุฒิ มีพลอย ที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการฝายผลิตและ
ผูจัดการฝายวิศวกรรมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553
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9.4.2 คาตอบแทนอื่น
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ไดมีมติใหบริษัทฯ ออกหุนสามัญใหมเพิ่ม
ทุนจํานวน 5,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเปนรอยละ 2.50 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุนละ 2.00 บาท โดยจะเสนอขาย
พรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน
ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารที่ไดรับการจัดสรรและจองซื้อหุน มีดังนี้
ชื่อ-สกุล

1. นายพลรชฎ เปยถนอม
2. นายพูลพิพัฒน ตันธนสิน

ตําแหนง

จํานวนหุนทีไ่ ดรับ
การจัดสรร
(หุน)
172,000
490,000

รอยละของจํานวนหุน
ที่เสนอขายใหแก
กรรมการและพนักงาน
3.44
9.80

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
3. นายนิพนธ จัยสิน
กรรมการและกรรมการผูจ ัดการ
525,000
10.50
4. นายศิริพงศ บุญตาม
กรรมการ
518,000
10.36
และรองกรรมการผูจัดการ
5. นายภาณุ ศรีนิเวศน
ผูจัดการฝายขาย
346,000
6.92
6. นางสาวบุญพา รุดดิษฐ
ผูจัดการฝายบริหาร
352,000
7.04
7. นางสาวโชติกา ชุมภูนท
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
300,000
6.00
8. นายเจริญศักดิ์ สารวงค
ผูจัดการฝายผลิต
204,500
4.09
9. นายชาญวุฒิ มีพลอย
ผูจัดการฝายวิศวกรรม
194,500
3.89
หมายเหตุ : กรรมการที่ไดรับจัดสรรแตไมประสงคจองซื้อมีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช นายเผด็จภัย
มีคุณเอี่ยม นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท และนายนคร พระประเสริฐ
9.5

การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นวาเปนกลไกสําคัญในการนําไปสูการมี
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผู
ลงทุ น ผู มี ส ว นได เ สี ย และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย โดยการมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จ ะเป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า สร า ง
ความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดใหมี
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถอื หุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ไดแก สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิใน
การที่จะไดรับสวนแบงกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารของกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวมประชุมเพื่อ
ใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ เชน
การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวย
ความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน

จัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูลประกอบที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมอยางครบถวน
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ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ไดจัดสงไป
พรอมหนังสือนัดประชุม

เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่และอิสระ

เมื่อการประชุมแลวเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือ
หุนสามารถตรวจสอบได
โดยภายหลังจากบริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และไดจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แลว บริษัทฯ จะตองระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน และจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือ
หุนลวงหนาใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยกําหนด เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลลวงหนากอน
การประชุม นอกจากนี้ ผูถือหุนจะไดรับขอมูลขาวสารผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย เว็บไซตของบริษัทฯ และ
การลงขาวสารในหนังสือพิมพตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหคณะกรรมการบริษัทฯ เขารวม
การประชุมผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุดตางๆ เชน ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนตน เพื่อรวม
ชี้แจงหรือตอบขอซักถามของผูถือหุนในที่ประชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ ผูถ ือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุมครองสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปน
ผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนที่เปนคนไทยหรือผูถือหุนตางชาติ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายยอย โดย
ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
เพิ่มทางเลือกในการประชุมใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคล
อื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนผูถือหุนได รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร
การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ตามลําดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียด
ในแตละวาระอยางครบถวน พรอมแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมทั้งจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมมีการแจง
ใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวของซึ่งรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง รวมตลอดถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกลาวที่เกี่ยวของกับขอมูล รวมถึงไดกําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ หรือนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใช
เพื่อประโยชนสวนตนไวแลวตามนโยบายการปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชน รวมทั้งไดใหความรูแกกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมสี วนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษั ท ฯ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ตอ สิ ท ธิ ข องผู มี ส ว นได เ สี ย และปฏิ บั ติ อย า งเป น ธรรมต อผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝา ย โดยมี
รายละเอียดดังนี้

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีสวนรวมในการขับเคลื่อนให
บริษัทฯ สามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพและความรู
ความสามารถ และทักษะของพนักงานอยางตอเนื่อง รวมถึงพิจารณาใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู
ความสามารถของพนักงานแตละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเทาเทียมและเปน
ธรรม
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คูคาและเจาหนี้ : บริษัทฯ ไดปฏิบัติตอคูคาทั้งที่เปน Supplier และเจาหนี้ทางการเงินอยางเปนธรรม เสมอภาค
ไมเอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคา และ/หรือขอตกลงตามสัญญาที่ทํารวมกันอยางเครงครัด
เพื่อพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนของทั้งสองฝาย
ลูกคา : บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน การรักษาความลับของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให
ความสําคัญตอการกําหนดราคาขายสินคาที่เหมาะสมใหแกลูกคาอยางเทาเทียมกัน
คูแขง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดีและกฎหมายที่กําหนดไว รักษาบรรทัดฐานของขอพึง
ปฏิบัติในการแขงขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง
ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ บริษัทฯ เนนการ
ปลูกฝงจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใหเกิดขึ้นในบริษัทฯ อยางตอเนื่อง รวมถึงสนับสนุน
กิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และไมกระทําการใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ตลอดจนขอมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
ทั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ จะทําการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอผูถือหุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อ
การเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานงบการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริง และ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการ
บันทึกขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ รวมถึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารเพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธ บริษัทฯ ยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาว
ยังมีไมมากนัก แตไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการทําหนาที่ในการติดตอและใหขอมูลตางๆ แกผูถือหุน นักวิเคราะห รวมถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งขอมูลดังกลาวตองเปนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ตรงตอความเปนจริง และทั่วถึง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.
โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในระดับ
ตําแหนงผูบริหารจากองคกรตางๆ จึงสามารถนําประสบการณ ความรูความสามารถมาพัฒนาและกําหนดนโยบายทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 8 ทาน แบงเปนกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
จํานวน 5 ทาน (รวมประธานกรรมการบริษัทฯ) ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน โครงสรางกรรมการดังกลาวจะทําให

สวนที่ 2 หนา 56

บริษัท คิวทีซี เอนเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

เกิดการถวงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องตางๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 6 ทาน โดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผู
กําหนดแนวทางและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อใหการ
บริหารงานเปนไปอยางคลองตัว
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่อง
และเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวใน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน จะตองมีความรูและประสบการณดานบัญชี
เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแบงแยกตําแหนงประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการใหเปนคนละบุคคลกัน เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดมีอํานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดอํานาจหนาที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงดังกลาว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหมีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 9.2.4
2.

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบของตน และตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
เปนผูกําหนดนโยบาย เปาหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกํากับดูแลใหฝายจัดการ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการระหวาง
กันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง วาผูมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะไมสามารถเขามามีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึง
การปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่
สําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเครงครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ แลวแตกรณี
พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และจะทําการ
เปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดมีการ
กําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชน
มากที่สุด และมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บ
ดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ ถึงแมวา ปจจุบัน บริษัท
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ฯ จะยังไมมีฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง แตบริษัทฯ ก็ไดจางผูตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเขามาทําการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในขอ 10. เรื่องการควบคุมภายใน และใหรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได โดยฝาย
บริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจําทุกเดือน โดยจะมีการประเมิน
ปจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดําเนินงาน วิเคราะหถึงปจจัยที่เปนสาเหตุและมีการกําหนดมาตรการใน
การติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายใหหนวยงานที่
เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการ
3.

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายใหคณะกรรมการของบริษัทฯ ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยการประชุมแตละครั้งไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือ
นัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
รวมทั้ ง ได มี ก ารจดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ พรอมใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในป 2553 และงวด 3 เดือนแรกของป 2554 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 9 ครั้ง
และ 2 ครั้ง ตามลําดับ โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน มีดังนี้
รายชือ่ กรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.

รศ. ดร. สมชอบ ไชยเวช
นายพูลพิพัฒน ตันธนสิน
นายนิพนธ จัยสิน
นายศิริพงษ บุญตาม
นายวรพงษ ศรีสันติสุข

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม/จํานวน
การประชุมรวม
ป 2553
9/9
9/9
9/9
9/9
0/6

6.
7.
8.
9.

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
นายพลรชฎ เปยถนอม
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท
นายนคร พระประเสริฐ

9/9
8/9
7/9
4/5

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม/จํานวน
การประชุมรวม
ม.ค. – มี.ค. 2554
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

หมายเหตุ

ลาออกจากการเปนกรรมการมีผลตั้งแต
วันที่ 30 มิถุนายน 2553

ไดรั บการแต งตั้ง เปนกรรมการในการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่
6/2553 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
หมายเหตุ : กรรมการลําดับที่ 1 และ 3-8 เปนกรรมการที่แตงตั้งใหมตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2551
4.

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ มีการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสมและเปนอัตราที่เพียงพอสําหรับ
การรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร และอยูในระดับที่สามารถเทียบเคียง
ไดกับ บริษัท ในกลุม อุตสาหกรรมเดียวกัน ปจจัยที่จะนํามาพิจารณา ประกอบดวย ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจายคาตอบแทนของกรรมการจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ
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บริษัทฯ ในสวนของคาตอบแทนของผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว ซึ่งจะ
พิจารณาจากภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
5.

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูที่เกี่ยว
ของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให
มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานงานอยางตอเนื่อง ไดแก หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors Association : IOD)
9.6

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
1. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ นําความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ
ไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
2. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกลาว ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่ง
ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อทําการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ ไมวาทางตรงหรือทางออม กอนที่ขอมูลนั้นจะไดมีการเปดเผยตอสาธารณชน ไมวาการกระทําดังกลาวจะ
กระทําเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือเพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาวโดยตนไดรับประโยชนตอบแทน ผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษ
ตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ไดดําเนินการแจงใหผูบริหารเขาใจและรับทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยใน
บริษัทฯ ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ตามมาตรา 59 และบทกํ า หนดโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
4. บริษัทฯ ไดกําหนดมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินใหแก
สาธารณชนทราบ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจงใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับขอกําหนดขางตน
9.7

บุคลากร
9.7.1 จํานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจํานวน 143 คน (ไมนับรวมผูบริหารจํานวน 8 คน)
แบงเปนพนักงานประจําจํานวน 130 คน และพนักงานรายวันจํานวน 13 คน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ฝาย
ฝายผลิต
ฝายวิศวกรรม
ฝายขาย
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายบริหาร
แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาด*
แผนกทรัพยากรบุคคล*

พนักงานประจํา
(คน)
52
19
21
9
23
2
2

พนักงานรายวัน
(คน)
12
1
-

รวม
(คน)
64
19
21
9
24
2
2
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ฝาย

พนักงานประจํา
พนักงานรายวัน
รวม
(คน)
(คน)
(คน)
สวนสารสนเทศ*
2
2
รวม
130
13
143
หมายเหตุ : ภายใตโครงสรางองคกรของบริษทั ฯ แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาด แผนกทรัพยากรบุคคล และสวนสารสนเทศ
จะขึ้นตรงกับกรรมการผูจัดการ
9.7.2 ขอพิพาทดานแรงงาน
-ไมม-ี
9.7.3 คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2553 และงวด 3 เดือนแรกของป 2554 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใหแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร)
จํานวน 28.22 ลานบาท และจํานวน 11.50 ลานบาท ตามลําดับ โดยเปนคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส คาลวงเวลา เงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
คาตอบแทนอื่น
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ไดมีมติใหบริษัทฯ ออกหุนสามัญใหมเพิ่ม
ทุนจํานวน 5,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเปนรอยละ 2.50 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุนละ 2.00 บาท โดยจะเสนอขาย
พรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน
ทั้งนี้ ไมมีพนักงานรายใดไดรับการจัดสรรหุนจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่เสนอขายใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
9.7.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ดวยวิสัยทัศนขององคกรที่ตองการจะเปนผูผลิตหมอแปลงไฟฟาที่มีคุณภาพระดับสากล (World Class)
และมีพันธกิจที่จะมุงมั่นเพื่อตอบสนองตอความตองการที่ทาทายในการพัฒนาระบบไฟฟาของลูกคาภายใตคุณภาพระดับสากล
นํามาซึ่งการกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีขีดความสามารถที่จะสรางผลงานไดตามเปาหมายทางวิสัยทัศน
และพันธกิจขององคกรโดยมีเปาหมายการพัฒนาที่เปนพื้นฐานสําคัญ คือ
1. Constructive Engagement : การใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการทํางานใน
หลายๆ ระดับที่แตกตางกัน แตใหมีสวนรวมมากนอยตางกันออกไปโดยเนนทิศทางการมีสวนรวมที่เปนการพัฒนา มุงเนนการหา
ทางออกหรือทางเลือกในการแกปญหา ไมเนนการหาคนผิด เปดรับฟงและเคารพความคิดเห็นที่แตกตาง
2. Sharing Success : สรางบรรยากาศการทํางานที่ใหทุกคนมีสวนรวมในความสําเร็จขององคกร ซึ่งจะ
สะทอนออกมาในรูปของการใหผลตอบแทนที่เนนผลสําเร็จขององคกรโดยรวมมากกวาเนนที่ตัวบุคคล รวมทั้งการสงเสริมให
พนักงานสรางความรูจากการปฏิบัติ ใชความรูจากการปฏิบัติครั้งกอนเพื่อการปฏิบัติซ้ํา ปรับปรุง และพัฒนาความรู เพื่อการ
ปฏิบัติครั้งตอไป โดยสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร อีกทั้งตื่นตัวตอสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
และการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งเมื่อทุกคนจะตองมีความสําเร็จรวมกัน จึงตองใหความสําคัญตั้งแตผลสําเร็จของ
พนักงานแตละคน ผลสําเร็จของหนวยงาน ผลสําเร็จของหนวยธุรกิจ ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จของทั้งองคกร
3. Better Attitude : การมีทัศนคติที่ตอง “ดีขึ้นกวาเดิม” เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางตอเนื่องตามความ
คาดหวังของทั้งลูกคา สังคม องคกร และผูถือหุน
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